
 

  
Новоселицька загальноосвітня школа №3  І-ІІІ ступенів 

 

пров. Шкільний, 5, м. Новоселиця,  60300, тел./факс 2-01-28, 

е-mail: zoshnov3@gmail.com Код ЄДРПОУ 21436807 

 

 

НАКАЗ 
 

«__»_________2018 м. Новоселиця №  

 

Про затвердження команди 

психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами 

 у 2018/2019 навчальному році 

 

На виконання статті 20 Закону України «Про освіту» 2145-19 від 

05.09.2017, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах» від 15 серпня 2011 р. №872 (із змінами внесеними згідно  з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2017 №588) та з метою 

створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, 

забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивних класах 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про Команду психолого-педагогічного 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами Новоселицької ЗОШ 

№3 І-ІІІ ступенів (додається). 

 

2. Створити Команду психолого-педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами для кожного інклюзивного класу: 2-А, 3-А, 

4-Б (додається). 

 

3. Призначити головою команди психолого-педагогічного 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами заступника директора з 

навчально-виховної роботи Бурлака З.М.. 
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4. Командам психолого-педагогічного супроводу: 

1) до 20.09.2018 року розробити індивідуальну програму розвитку 

для дитини з ООП; 

2) визначити напрямки психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на 

підставі висновку інклюзивно-ресурсного центру та надання цих послуг; 

3) Надавати методичну підтримку педагогічним працівникам з 

організації інклюзивного навчання; 

4) Проводити моніторинг створення належних умов для інтеграції 

дітей з ООП в освітнє середовище; 

5) Проводити консультативну роботу з батьками щодо 

особливостей навчання та виховання їхніх дітей; 

6) Проводити інформаційно-просвітницьку роботу у школі серед 

педагогічних працівників, батьків і дітей з метою недопущення дискримінації 

та порушення прав дитини, формування дружнього та неупередженого 

ставлення до дітей з ООП; 

7) Захищати права осіб з особливими освітніми потребами у  

випадку виявлення психотравмуючих обставин та ризику для життя і 

здоров’я дитини. 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи      С.А.Кока 

З наказом ознайомлені:     З.М.Бурлака   

        О.Ю. Гаврилян  

Г.Ю.Козубовська      Г.П.Степанова-Гаврилюк  

І.Р.Григор       С.А.Дроздовська  

А.А.Преутесей      С.В.Фуштей  

А.Д.Унгуряну      А.С.Раца  

О.В.Чиботар      Я.Ю.Скицько 

Я.Г.Валаш       І.О.Шлапакова 

        Т.І.Таджимуратова 

        С.І.Кучерява 

        С.Г.Малиновська 

        Т.Ю.Гладка 

        Л.В.Житарюк 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

наказом по школі № ___ 

від «__»________ 2018 р. 

_____________ С.А.Кока 

 

 

 

Команда 

психолого-педагогічного супроводу 

учня 2-А інклюзивного класу 

Кузика Михайла Романовича 

 

 

№ 

п/п 
П.І.П. вчителя Посада 

1.  
Бурлака З.М. 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи 

2.  Скицько Я.Ю. практичний психолог 

3.  Дроздовська С.А. соціальний педагог 

4.  Гаврилян О.Ю. вчитель-логопед 

5.  Степанова-Гаврилюк Г.П. медична сестра 

6.  Фуштей С.В. класний керівник 

7.  Кучерява С.І. асистент вчителя 

8.  Таджимуратова Т.І. асистент вчителя 

9.  Козубовська Г.Ю. вчитель англійської мови 

10.  Григор І.Р. вчитель музичного мистецтва 

11.  Преутесей А.А. вчитель трудового навчання 

12.  Унгуряну Д.А. вчитель фізичної культури 

13.  Чиботар О.В. вчитель інформатики 

14.  Кузик А.М. мати учня 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

наказом по школі № ___ 

від «__»________ 2018 р. 

_____________ С.А.Кока 

 

 

 

Команда 

психолого-педагогічного супроводу 

учня 3-А інклюзивного класу 

Малиновського Романа Олександровича 

 

 

№ 

п/п 
П.І.П. вчителя Посада 

1.  
Бурлака З.М. 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи 

2.  Шлапакова І.О. практичний психолог, асистент вчителя 

3.  Дроздовська С.А. соціальний педагог 

4.  Гаврилян О.Ю. вчитель-логопед 

5.  Степанова-Гаврилюк Г.П. медична сестра 

6.  Раца А.С. класний керівник 

7.  Малиновська С.Г. асистент вчителя 

8.  Гладка Т.Ю. асистент вчителя 

9.  Козубовська Г.Ю. вчитель англійської мови 

10.  Григор І.Р. вчитель музичного мистецтва 

11.  Валаш Я.Г. вчитель фізичної культури 

12.  Чиботар О.В. вчитель інформатики 

13.  Малиновська С.Г. мати учня 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

наказом по школі № ___ 

від «__»________ 2018 р. 

_____________ С.А.Кока 

 

 

 

Команда 

психолого-педагогічного супроводу 

учня 4-Б інклюзивного класу 

Шугані Георгія Георгійовича 

 

 

№ 

п/п 
П.І.П. вчителя Посада 

1.  
Бурлака З.М. 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи 

2.  Скицько Я.Ю. практичний психолог, класний керівник 

3.  Дроздовська С.А. соціальний педагог 

4.  Гаврилян О.Ю. вчитель-логопед, асистент вчителя 

5.  Степанова-Гаврилюк Г.П. медична сестра 

6.  Житарюк Л.В. асистент вчителя 

7.  Козубовська Г.Ю. вчитель англійської мови 

8.  Григор І.Р. вчитель музичного мистецтва 

9.  Унгуряну Д.А. вчитель фізичної культури 

10.  Шугані Д.Г. мати учня 

 


